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กจิกรรมเดน่ของ ส านกังานสหกรณจ์ังหวัดเลย ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

งานวนัสหกรณแ์หง่ชาติ ประจ าป ี2561 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติก าหนดให้ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” 
ต้ังแต่ วันท่ี 9 ตุลาคม 2528 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์
เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเลยและชมรมผู้จัดการสหกรณ์ ในจังหวัดเลย ตลอดท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดเลย ประจ าปี 2561” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 
2.เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลโดยร่วมกันท าบุญ 
3.เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์แสดงพลังเอกภาพ,ความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ไทย 
4.เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ เยาวชนและประชาชนท่ัวไป มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง

ความส าคัญของการสหกรณ์ 
 โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ  สุวรรณ
รัตน์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในงานมีการจัดพิธีทางศาสนา พิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์(พานดอกไม้สด)  
ภาพกิจกรรม การจัดงานกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี  2561 
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การเข้ารว่มประชมุกลุม่สมาชิกสหกรณ์ 
เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
จ านวน 47  แห่ง จ านวน 943 กลุ่มสมาชิก 
กจิกรรม/งานทีด่ าเนนิการ 
   การร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์กับสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน  47 แห่ง โดยเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ มีขั้นตอนการด าเนินงานในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ 
   1)ประชุมเจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อช้ีแจงจ านวนเป้าหมายให้บุคลากรในกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ได้ทราบ จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action plan) ในการออกประชุมกลุ่มร่วมกันเพื่อ
วางแผนก าหนดการออกประชุมกลุ่มสมาชิกในแต่ละสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ กระจายแผนงานให้ตรงตามปี
บัญชีและระยะเวลาการออกประชุมกลุ่มของสหกรณ์  โดยให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมท่ีรับผิดชอบสหกรณ์เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าร่วมประชุม และให้บุคลากรทุกคนในกลุ่มเตรียมพร้อมในการออกประชุม
กลุ่มสหกรณต่์าง ๆ แทนกรณีท่ีผู้รับผิดชอบหลักไม่อาจเข้าร่วมประชุมกลุ่มในครั้งนั้น ๆ ได้โดยให้มีการ
แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สามารถมอบหมายงานให้บุคลากรในกลุ่มเข้าร่วม
ประชุมกลุ่มสหกรณ์แทนได้ 
 2)เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ท่ีเป็นเป้าหมายในการประชุม
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์  เพื่อร่วมก าหนดแผนการออกประชุมกลุ่มสมาชิก และแนะน าขั้นตอนการประชุม
กลุ่ม กิจกรรมในการประชุมกลุ่ม การเตรียมวาระส าหรับเข้าร่วมประชุมกลุ่ม เพื่อให้สหกรณ์ตระหนักถึง
ความส าคัญในการประชุมกลุ่มและให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ 
 3)เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ตามแผนงานการออกประชุมกลุ่มของแต่ละสหกรณ์
รวบรวมข้อมูลความต้องการ แบบส ารวจ แบบสอบถาม หรือปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะท่ีได้จากการ
ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 

4)น าข้อมูลความต้องการ แบบส ารวจ แบบสอบถาม หรือปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เสนอหรือให้ฝ่ายจัดการน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตามบริบท
ของสหกรณ์แต่ละแห่งท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากสหกรณ์บางแห่งไม่มีเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์
อาจช่วยน าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการได้ทราบและพิจารณาหาแนวทางการด าเนินงานหรือแก้ไข
ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกต่อไป 

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
ความส าเร็จเชิงปริมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จ านวน 47 

แห่ง จ านวน 943 กลุ่มสมาชิก จ าแนกเป็นรายสถาบันได้ ดังนี้ 
 

ความส าเรจ็เชงิคุณภาพ 
    การเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
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ประโยชนต์อ่สมาชกิสหกรณ ์
1)สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาโดยตรงจากเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ ์ได้สอบถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้สมาชิกสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
และได้รับประโยชน์จากสหกรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ท่ีใช้ผู้แทนสมาชิกในการ
เข้าประชุมใหญ่ สมาชิกท่ีไม่ใช่ผู้แทนจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ด้วย จึงเป็นโอการท่ีดีท่ีจะได้ทราบผล
การด าเนินงานของสหกรณ์จากการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม 

2)สมาชิกได้รับความรู้ในเรื่องการสหกรณ์ บทบาทหน้าท่ี สิทธิประโยชน์ของตนตามระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลจากการให้ความรู้ของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
ส่งผลให้สมาชิกตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของตนในฐานะสมาชิกสหกรณ์และเจ้าของสหกรณ์ 

3)สมาชิกได้ตรวจสอบข้อมูลการเป็นหนี้ จ านวนทุนเรือนหุ้น จ านวนเงนิรับฝาก จากการสอบ
ทานหนี้ของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เป็นการยืนยันความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์หากเกิด
ข้อผิดพลาดสามารถตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาการปฏิบัติงานท่ีไม่โปร่งใสของสหกรณ์ได้ 

ประโยชนต์อ่สหกรณ ์
1)สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้แก่สมาชิกได้ทราบอย่างท่ัวถึง เพื่อให้สมาชิกได้

เข้าใจการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ถูกต้อง ลดกระบวนการหรือระยะเวลาในการติดต่อกับสหกรณ์ใน
การท าธุรกิจกับสหกรณ์ให้กระชับ รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2)สมาชิกมาท าธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากเกิดจากความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่อ
สหกรณ์ตระหนักในประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์มีความศรัทธาในระบบสหกรณ์ 

3)เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์และสมาชิกมีกิจกรรมร่วมกัน 
กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
4)สหกรณ์ได้รับทราบความคิดเห็นและความต้องการ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะจากสมาชิก
โดยตรงและหลากหลายในแต่ละพื้นท่ี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานก าหนดแผนงานได้ตรงตาม
ความต้องการของสมาชิก ด าเนินธุรกิจตรงตามความต้องการของสมาชิก 

ประโยชนต์อ่เจ้าหนา้ที่สง่เสรมิสหกรณ์ 
1)ได้ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่สมาชิกในการด ารงชีวิตและในฐานะการเป็นสมาชิก

สหกรณ์ ทราบถึงปัญหาของสมาชิกในบริบทพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกันท้ังในด้านเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์
สังคม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ีท่ีแตกต่างได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสมาชิก
ในแต่ละพื้นท่ี 

2)ได้มีข้อมูลในการส่งเสริมสหกรณ์แต่ละแห่ง ให้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสมาชิกและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกอย่างแท้จริง 

3)ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน้าท่ี องค์กรในระดับจังหวัด กรม และกระทรวง ให้สมาชิก
สหกรณ์และประชาชนท่ัวไป มีความศรัทธาต่อบุคลากรของรัฐ 

ปญัหา/อปุสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ 
1)สหกรณ์ท่ีจัดประชุมกลุ่ม ขาดการเตรียมพร้อมในการประชุมกลุ่ม อาทิเช่น เตรียมเอกสารไม่

ครอบ พูดสรุปความรวบรัดให้การประชุมแล้วเสร็จโดยเร็ว ไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการประชุมกลุ่ม
สมาชิก ไม่มีกิจกรรมในการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมกลุ่ม 
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2)การประชุมกลุ่มหลายแห่งสมาชิกมาประชุมกลุ่มฯ ไม่ครบองค์ประชุมในครั้งแรกต้องมีการ
เรียกประชุมอีก ซึ่งส่งผลให้สมาชิกมาลดลงกว่าเดิมเพราะต้องเสียเวลามาหลายครั้ง การให้ข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ จากสหกรณ์ จึงไม่ท่ัวถึง 

3)สมาชิกไม่ให้ความส าคัญกับการประชุมกลุ่มสมาชิก เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น การ
ประชาสัมพันธ์หรือการประสานงานของผู้น ากลุ่มไม่ท่ัวถึง สมาชิกมีหนี้ค้างเลยไม่มาประชุมกลุ่มฯ ติด
ภารกิจอื่น สมาชิกไม่มีแรงจูงใจ ความไม่พร้อมของผู้ด าเนินการประชุม สมาชิกไม่เห็นประโยชน์จากการ
มาประชุม สหกรณ์ไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกในการมาประชุมกลุ่มฯ 

4)สมาชิกไม่ตรงต่อเวลาตามท่ีนัดหมาย มาประชุมสาย ส่งผลให้สมาชิกรายอื่น ๆ ต้องรอนาน
กว่าจะครบองค์ประชุม หากใช้เวลาประชุมนานสมาชิกจะรีบกลับเพราะมีภารกิจอื่น ๆ หรือสมาชิกมา
ประชุมแล้วไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

5)สหกรณ์ขาดการประชาสัมพันธ์ในการแจ้งวัน เวลา สถานท่ีในการประชุมกลุ่มขาดการ
ประสานงานกับผู้น าชุมชนในเรื่องการประชุมกลุ่มสมาชิก หลายครั้งท่ีไม่มีการประกาศกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์ ท าให้การประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม 

 
ภาพกิจกรรมการเข้ารว่มประชมุกลุม่สมาชกิสหกรณ์ 

สหกรณก์ารเกษตรเมอืงเลย จ ากดั(กลุม่เกษตรกรท าไรน่าแขม)เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2561) 
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การก ากบัดแูล ตรวจสอบและ 
การแกไ้ขปญัหาข้อบกพรอ่งของสหกรณ์ 

  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ด าเนินงานตามกรอบภารกิจใน
ส่วนของการก ากับดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์ได้รับการก ากับ
ดูแล ตรวจสอบ จ านวน 79 แห่ง  โดยผู้ตรวจการสหกรณ์ และจ านวน 33  แห่ง โดยคณะผู้ตรวจการ
สหกรณ์ และได้มีการจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่อง(จกบ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม
จ านวน  4 ครั้ง เพื่อจัดให้มีเวทีเสนอความเห็นหาแนวทางร่วมกันในการก ากับดูแลตรวจสอบสหกรณ์ให้
ด าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ อ านาจกระท าการ ระเบียบ ข้อบังคับรวมถึงกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกรณีท่ีได้เกิดข้อบกพร่องกับสหกรณ์แล้ว ซึ่ง
กิจกรรมตามภารกิจดังกล่าวกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้มีการช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบ
ภารกิจเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ผ่านรายการ 
“สหกรณ์ ก้าวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย คล่ืนความถ่ี95.25MHZ.,
ทางเว็ปไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย และส่ือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

 
ภาพประกอบกจิกรรมเดน่ ในรอบป ี2561 

 
ภาพการประชุมคณะท างาน จกบ. 

ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย (เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2561) 
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โครงการสหกรณไ์ทยรวมใจรกัษน์้ าเพือ่พ่อหลวงของแผ่นดนิ 
1.วตัถปุระสงค/์เป้าหมาย/พืน้ทีด่ าเนนิงานโครงการ 

    วัตถุประสงค์ 
    1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้และเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 
    2.ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือผู้บริหารกลุ่ม 
    3.ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงระบบการบริหารงานกลุ่ม เพื่อปรับเข้าระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
     เป้าหมาย 
    เกษตรกรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีโครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 40 คน 

2.ผลการด าเนนิงาน 
    1.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ 
   2.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับการรวมกลุ่ม และจัดท าเอกสารประกอบการขอจัดต้ังสหกรณ์ได้ 

    3.สามารถทราบแนวทางบริหารงานกลุ่มได้อย่างถูกต้อง 
3.ผลลพัธ ์

    เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดต้ัง
สหกรณ์เพิ่มข้ึน 

4.ปญัหา/อปุสรรค ในการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข -ไม่มี- 
5.ภาพถา่ยแสดงการด าเนนิกจิกรรมของงาน/โครงการ 
โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

มีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 40 คน 
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โครงการพฒันาการบรหิารการจัดการสหกรณเ์คหะสถานบา้นมัน่คงใหม้ปีระสทิธิภาพ 
 
ความเปน็มา 
  ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้จัดท าโครงการบ้านมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยให้
มีความมั่นคงในเรื่องท่ีอยู่อาศัยและสร้างโอกาสการพัฒนาชุมชนแออัดท่ัวประเทศ โดยใช้ระบบสหกรณ์
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าระบบสหกรณ์เหมาะสมท่ีสุดส าหรับชุมชนท่ีจะใช้ในการ
บริหารการจัดการและดูแลกันเองบนปรัชญาของการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย
วิธีการสหกรณ์ หลังจากท่ีได้มีการจัดต้ังสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมาระยะหนึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ศึกษาการด าเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง พบปัญหาไม่สามารถเรียกเก็บค่าหุ้นจากสมาชิก
ได้ ไม่มีเจ้าหน้าท่ีจัดท าบัญชีของสหกรณ์ ไม่สามารถจัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและน าเสนอเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ภายในร้อยห้าสิบวัน ไม่สามารถจัดจ้าง
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เองได้ ไม่ได้ก าหนดระเบียบท่ีจ าเป็นขึ้นถือใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใช้เพียงมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในด้านการจัดท าบัญชี
ยังไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบท่ีนายทะเบียนก าหนด ด้านระบบ
การรับจ่ายเงินขาดความรัดกุม และการขาดความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์
ของสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ การไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและท าความเข้าใจเรียนรู้เรื่อง
สหกรณ์ได้ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีเฉพาะการด าเนินธุรกิจสินเช่ือเพื่อจัดซื้อท่ีดินและ
สร้างบ้านท่ีก่อให้เกิดรายได้หลัก เมื่อสหกรณ์ส่งช าระหนี้เสร็จสหกรณ์จะขาดรายได้หลักดังกล่าวและ
รายได้ของสหกรณ์จะลดน้อยถอยลงไม่เพียงพอต่อการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีและไม่คุ้มค่าใช้จ่ายส่งผลให้
สหกรณ์ขาดทุน ดังนั้น สหกรณ์จะต้องแก้ไขด้านการเงินการบัญชีให้สามารถจัดท าบัญชี และปิดบัญชีได้ 
มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานจัดการเพื่อการสร้างรายได้หลักทดแทนส่วนท่ีขาดหาย โดย
จะต้องมีการเพิ่มธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอในการบริหารการจัดการของสหกรณ์ ส่งเสริมอาชีพ
สร้างรายได้แก่สมาชิกเพื่อให้สามารถส่งเงินช าระหนี้ได้ตามก าหนด และมีความสามารถในการออมส่งผล
ให้สหกรณ์สามารถระดมเงินทุนจากสมาชิกมาเป็นทุนด าเนินงานได้มากขึ้น 
  จากปัญหาการบริหารการจัดการและการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ข้างต้น ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเลย พิจารณาแล้วเห็นควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์
เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อเป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิก
ต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้าน
มั่นคงให้มีประสิทธิภาพ” ระหว่างผู้แทนสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด/พอช./ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์) ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
ระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาสหกรณ์หลังจากวิเคราะห์ ประเมินสถานภาพการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 
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วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง จัดท าแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ

สหกรณ์ 
- เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดท าบัญชี งบทดลองและปิดบัญชีได้ตามก าหนด 

 
กลุม่เป้าหมาย 

1. ผู้แทนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนาอ้อ จ ากัด  
๒. ผู้แทนสหกรณ์บ้านมั่นคงฟากเลย จ ากัด 
    รวมทั้งส้ิน ๕๐ ราย 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๑    
   
วธิกีารอบรม บรรยาย/อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
  - สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง สามารถแก้ไขปัญหา/พัฒนา การด าเนินงานได้ ท าให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  - สหกรณ์สามารถจัดท าบัญชีเป็นปัจจุบันและงบการเงินได้ 
 
ภาพกิจกรรมการจดัประชมุ 
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งานประชาสัมพนัธ์/เผยแพร่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
ที่มาและความส าคญั 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นความส าคัญและได้ก าหนดนโยบาย การด าเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลงาน รวมทั้ง กิจกรรม การด าเนินงานของหน่วยงานฯ มุ่ง
ให้ประชาชนเกิดความสนใจ เช่ือมั่น ศรัทธา และให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านสหกรณ์  เพื่อ
ประโยชน์สุขร่วมกัน ของทุกคนในสังคม  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
ได้จัดท าแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ และก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในการ
ปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  ความรู้  และ ประชาสัมพันธ์  ผลการด าเนินงานของ  กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย รวมถึง ขบวนการสหกรณ์ เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
วตัถปุระสงค ์
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
2.เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคคลท่ัวไป 
3.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  และขบวนการ สหกรณ์ให้

บุคคลท่ัวไปได้รับทราบ 
 
สื่อประชาสมัพนัธ ์
ในการด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานสหกรณ์

จังหวัดเลย ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านส่ือต่าง ๆ ดังนี้ 
1.วิทยุ 
2.หนังสือพิมพ ์
3.โทรทัศน์ 
4.นิทรรศการ 
5.Website 
6.ส่ือสังคมออนไลน์ LINE , Facebook ฯลฯ 
7.ป้ายประชาสัมพันธ์ 
8.ส่ืออื่น ๆ 
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แผนการประชาสมัพนัธ ์

แผนการประชาสมัพนัธ ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
หนว่ยงาน : ส านกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย 

 
ที ่ ลักษณะงานทีจ่ะด าเนนิการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ แผน หมายเหต ุ
1 ผลิตบทความ ข่าว ภาพข่าว ผ่านทางส่ือหนังสือพิมพ์

ส่วนกลาง: 
1.1 บทความ 
1.2 ข่าว 

 
 

6  ช้ิน 
24 ช้ิน 

 

2 น าเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบหรือสารคดี ผ่านส่ือ
โทรทัศน์ฟรีทีวี 

10 ครั้ง  

3. จัดรายการวิทยุ รายการ “สหกรณ์ ก้าวไกล “ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย คล่ืน
ความถ่ี FM 95.25 MHZ.หรือน าเสนอข่าวสารทาง
สถานีวิทยุ 

52 ครั้ง 
 
 
 

 

4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
เผยแพร่ทาง Website ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

12 ครั้ง  

5. นิทรรศการความรู้ด้านสหกรณ์ (งานคลินิกเกษตร
เคล่ือนท่ี , งานวันสหกรณ์แห่งชาติ หรืออื่น ๆ) 

12 ครั้ง  

 
กลุม่เป้าหมาย  : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ในจังหวัดเลย 
 
ระยะเวลาด าเนนิการ : เดือน ตุลาคม  2560 - กันยายน  2561 
 
ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
1.สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ท่ีรวดเร็วถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
2.สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป  เช่ือมั่น ไว้วางใจ การด าเนินงานด้านการสหกรณ์ 
3.สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรฯ จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ท าให้ทุก ๆฝ่าย เกิดความเข้าใจ 
ร่วมมือ สนับสนุน น าไปสู่ความส าเร็จ ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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สรุปผลการด าเนนิงาน : 
   สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนประชาสัมพนัธ ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
(สรุปข้อมูลระหว่าง เดือน ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561) 

    ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ตามแผนประชาสัมพันธ์ ซึ่งสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ที ่ แผนการประชาสมัพนัธ ์ แผน ผล หมายเหต ุ
1 ผลิตบทความ ข่าว ภาพข่าว ผ่านทางส่ือ

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง: 
1.1 บทความ 
1.2 ข่าว 

 

 
 
6 ช้ืน 
24 ช้ิน 

 
 
15 ช้ิน 
72 ช้ิน 

รายละเอียดดูได้
จากรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน 

2 น าเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบหรือสารคดี ผ่าน
ส่ือโทรทัศน์ฟรีทีวี 
 
 
 

10 ครั้ง 10 ครั้ง รายละเอียด ระบุ 
URL เว็บไซต์เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลแสดง
ไว้ในรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน 

3 จัดรายการวิทยุ รายการ “สหกรณ์ ก้าวไกล “ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
เลย คล่ืนความถ่ี FM 95.25 MHZ.หรือน าเสนอ
ข่าวสารทางสถานีวิทยุ 
 

52 ครั้ง 91 ครั้ง ไฟล์บันทึกเสียง
ออกอากาศ 
รายการ “ก้าวไกล
กับสหกรณ์” และ
การรับรองจากทาง
สถานีฯ 

4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม เผยแพร่ทาง Website ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
 

80 ครั้ง 360 ครั้ง เว็บไซต์ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเลย 
 

5 นิทรรศการความรู้ด้านสหกรณ์ (งานคลินิกเกษตร
เคล่ือนท่ี , งานวันสหกรณ์แห่งชาติ หรืออื่น ๆ) 
 
 
 
 

5 ครั้ง 12 ครั้ง -คลินิกสหกรณ ์
-งานกาชาด 
-วันสหกรณ์
แห่งชาติ 
-จังหวัดเคลื่อนที่ 
-วันสหกรณ์
นักเรียน 
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ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
   ปัญหา อุปสรรค 

บุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ยังขาดความรู้ และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ 
เช่น การเขียนข่าว การบันทึกภาพข่าว ฯลฯ ให้มีคุณภาพ การส่งข้อมูลข่าวท่ีเป็นวัตถุดิบไม่สมบูรณ์ ไม่
ครบองค์ประกอบ ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา ก่อนน าเผยแพร่ ประกอบกับภารกิจ
งานส่งเสริมแนะน า และ ก ากับดูแลสหกรณ์ มีปริมาณงานจ านวนมากในความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล รวมทั้งก าหนดมอบหมายงานท่ีเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่ให้ความส าคัญด้าน
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นสมควรแทรกหลักสูตรในการอบรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา

บุคลากร ให้ทุก ๆ คนเข้าใจหลักการและเทคนิคงานด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติได้ และ สร้างแรงจูงใจให้เห็นความส าคัญ ในยุคข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น การ
ประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือส าคัญ น าองค์กรไปสู่เป้าหมายความส าเร็จได้ 

ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
1.การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่ควรสร้างภาพเกินเลยไปจากข้อเท็จจริง อาจสร้าง

สีสรรค์ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจได้ แต่ควรค านึงถึงภาพลักษณ์ในระยะยาวด้วย โดยเฉพาะการเขียนข่าวและ
บทความ เนื้อหาต้องสมบูรณ์ครบองค์ประกอบ และสามารถส่ือสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ชัดเจน 
ไม่เกิดข้อสงสัย ท่ีส าคัญ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ต้องค านึงว่า ประชาชนได้ประโยชน์ 
อย่างไร มิใช่การน าเสนอเพื่อให้ความส าคัญแสดงบทบาทส่วนบุคคลหรือ มุ่งแต่ประโยชน์ของตนและ
หน่วยงานแต่เพียงอย่างเดียว 

2.สังคมไทยยุคปัจจุบัน ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 มีการพัฒนาและเกิดนวัตกรรมใหม่อยู่
ตลอดเวลา คนท่ัวไปใช้สมาร์ทโฟนในการติดตามข้อมูลข่าวสารและท าธุรกรรมต่าง ๆ เป็นช่องทาง
สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ 
เห็นควรสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรผู้ท าหน้าท่ีและผู้เกี่ยวข้อง 
ให้มากขึ้น 

ข่าวได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
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ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
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ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางส่ือหนังสือพิมพ์ 
ท่ีมา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
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ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางส่ือหนังสือพิมพ์ 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
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ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โคออปนิวส์ 
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ข่าวสารไดร้บัการเผยแพรผ่า่นสือ่อืน่ ๆ ได้แก ่
1.เว็บไซต์ข่าว “กรมประชาสัมพันธ์” 
2.เว็บไซต์ข่าว “ผู้จัดการ ออนไลน์” 
3.เว็บไซต์ข่าว “เดลินิวส์ ออนไลน์” 
4.เว็บไซต์ข่าว “ข่าวสด ออนไลน์” 
5.เว็บไซต์ข่าว “ข่าวชัด ออนไลน์” 
6.เว็บไซต์ข่าว “มติชน ออนไลน์” 
7.เว็บไซต์ขา่ว “INN ออนไลน์” 
8.เว็บไซต์ข่าว “AEC TV ออนไลน์” 
 
การจดัรายการวทิย ุ
สถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย จงัหวดัเลยคลืน่ความถี ่FM 95.25MHZZ 
(ทกุวนัอาทิตย ์เวลา 14.00 -15.00 น.) 
 

  
 
ผู้จัดรายการ นางดวงประทีป  กุลัตถ์นาม  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

(สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย) 
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จดัท าเวบ็ไซตส์ านกังานสหกรณจ์ังหวดัเลย 

http://web.cpd.go.th/loei 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://web.cpd.go.th/loei
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จดัท า Facebook ส านกังานสหกรณจ์ังหวัดเลย 
 

 
 
 


